
 
 
Otsikko Lastensuojelulain 13 §:n 2 momenttiin perustuvat määräykset
 
Päätösperustelut Sote-palveluiden tulosaluejohtaja on 22.12.2022 tekemällään

päätöksellä 38/2022 määrännyt lapsiperhepalveluiden johtajan
toimimaan lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin mukaisena
sosiaalihuollon johtavana viranhaltijana.

Lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin mukaan hyvinvointialueen
määräämä sosiaalihuollon johtava viranhaltija, joka täyttää
sosiaalihuoltolain (1301/2014) 46 a §:n 1 momentissa säädetyt
vaatimukset tai johtavan viranhaltijan määräämä muu virkasuhteessa
oleva sosiaalityöntekijä tekee päätöksen asioissa, jotka koskevat tämän
lain 38 §:n 3 momentissa tarkoitettua kiireellisen sijoituksen jatkamista,
43 §:n 1 momentissa tarkoitettua huostaanottoa ja siihen liittyvää
sijaishuoltoa, 43 §:n 3 momentissa tarkoitettua huostaanoton tai
kiireellisen sijoituksen aikana tehtävää sijaishuoltopaikan muuttamista ja
47 §:ssä tarkoitettua huostassapidon lopettamista. Johtava viranhaltija
tai hänen määräämänsä viranhaltija tekee myös 28 §:ssä tarkoitetun
lapsen tutkimusta ja 43 §:n 2 momentissa tarkoitetun huostaanottoa ja
siihen liittyvää sijaishuoltoa koskevan hakemuksen.

Lisäksi lastensuojelulaissa on muita säännöksiä, joissa viitataan
lastensuojelulain 13 §:n mukaan määräytyvään viranhaltijaan.

Toiminnan tarkoituksenmukaiseksi järjestämiseksi on tarpeen, että
lastensuojelulain 13 §:n 2 momentin mukaisesti määräytyvän
viranhaltijan laista tulevia toimivaltuuksia saavat käyttää liitteen 1
mukaiset viranhaltijat.

 
Päätös Päätän määrätä 2.1.2023 lähtien lastensuojelulain mukaista

toimivaltaani edelleen liitteen 1 mukaisesti.

Viranhaltijalle määrätyllä sijaisella on sama päätösvalta kuin
varsinaisella viranhaltijalla.

 
Sovelletut
säännökset

Sote-palveluiden tulosaluejohtajan päätös 38/2022

 
 
 
   
  Krista Ryödi
  Lapsiperhepalvelujen johtaja
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Viranhaltijapäätös on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.
 
Liitteet Liite 1 lastensuojelulain määräykset
 
Jakelu Mikko Pakarinen

Emilia Heikkilä
Maria Silver
Paula Laukamo
Noora Lahti
Niina Hemming
Iiro Pöyhönen
Eeva Purhonen
Sami Salmivirta
Minna Virta
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OIKAISUVAATIMUSOHJEET  
 
Oikaisuvaatimusoikeus

Päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Oikaisuvaatimuksen saa
tehdä se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös
välittömästi vaikuttaa (asianosainen) sekä hyvinvointialueen jäsen.

Hyvinvointialueiden yhteistoiminnassa järjestettyjä tehtäviä koskevasta päätöksestä
oikaisuvaatimuksen saa tehdä myös yhteistoimintaan osallinen hyvinvointialue ja sen jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.
Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaisen kirjaamoon ennen
oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Hyvinvointialueen jäsenen sekä hyvinvointialueiden yhteistoimintaan osallisen
hyvinvointialueen ja sen jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän
kuluttua siitä, kun pöytäkirja on pantu nähtäville yleiseen tietoverkkoon hyvinvointialueen
verkkosivustolle.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän (7)
päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa
asianosaisen katsotaan saaneen tiedon päätöksestä kolmantena (3) päivänä viestin
lähettämisestä, jollei muuta näytetä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä
on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu- tai juhannusaatto tai arkilauantai,
oikaisuvaatimuksen saa tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Varsinais-Suomen hyvinvointialueen
aluehallitus.

Kirjaamon yhteystiedot:
Varsinais-Suomen hyvinvointialue, kirjaamo
Postiosoite: PL 52, 20521 TURKU
Käyntiosoite: Kiinamyllynkatu 4-8, rakennus 11 A, 2. krs, 20520 Turku
Puhelinnumero: vaihde 02 313 0000, faksinumero: 02 313 3613
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Sähköpostiosoite: kirjaamo@varha.fi
Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen
kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava päätös, johon vaaditaan oikaisua, sekä se, millaista
oikaisua vaaditaan ja millä perusteilla sitä vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja
puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä,
yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.
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Liite 1 

Lastensuojelulain 13 § 2 momentin mukaiset määräykset 

 

1. Lastensuojelulain 38 a §:n mukainen kiireellisen sijoituksen jatkamista koskevan 
päätöksen tekeminen virassa olevat johtavat sosiaalityöntekijät, virassa olevat 
lapsiperhepalveluiden päälliköt ja virassa olevat palvelualuepäälliköt. 
 

2. Lastensuojelulain 43 §:n 1 momentin mukainen huostaanotto ja siihen liittyvää 
sijaishuoltoa koskevan päätöksen tekeminen lastensuojelun vakinaisessa 
virassa olevat sosiaalityöntekijät, virassa olevat johtavat sosiaalityöntekijät, 
virassa olevat lapsiperhepalveluiden päälliköt ja virassa olevat 
palvelualuepäälliköt. 

 
3. Lastensuojelulain 43 §:n 3 momentin mukainen huostaanoton ja kiireellisen 

sijoituksen aikana sijaishuoltopaikan muuttamista koskevan päätöksen 
tekeminen virassa olevat johtavat sosiaalityöntekijät, virassa olevat 
lapsiperhepalveluiden päälliköt ja virassa olevat palvelualuepäälliköt. 

 
4. Lastensuojelulain 47 §:n mukainen huostassapidon lopettaminen virassa olevat 

johtavat sosiaalityöntekijät, virassa olevat lapsiperhepalveluiden päälliköt ja 
virassa olevat palvelualuepäälliköt. 

 
5. Lastensuojelulain 28 §:ssä tarkoitettu lasten tutkimusta koskevan hakemuksen 

tekeminen hallinto-oikeudelle virassa olevat johtavat sosiaalityöntekijät, virassa 
olevat lapsiperhepalveluiden päälliköt ja virassa olevat palvelualuepäälliköt 
 

6. Lastensuojelulain 43 §:n 2 momentin mukainen hallinto-oikeudelle osoitettu 
hakemus huostaanotosta ja siihen liittyvästä sijaishuoltoon sijoittamisesta 
virassa olevat johtavat sosiaalityöntekijät, virassa olevat lapsiperhepalveluiden 
päälliköt ja virassa olevat palvelualuepäälliköt 

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee yllä mainitut asiat.  

Lastensuojelulain muut säännökset, joissa viitataan 13 §:n 2 momentin 
mukaan määräytyvään viranhaltijaan  

 

1. Lastensuojelulain 13 a §:n mukainen päätös huostaan otetun lapsen 
sijoittamisesta vankeusrangaistustaan suorittavan tai tutkintavankeudessa 
olevan vanhempansa luo vankilan perheosastolle Rikosseuraamuslaitosta 
kuultuaan virassa olevat johtavat sosiaalityöntekijät, virassa olevat 
lapsiperhepalveluiden päälliköt ja virassa olevat palvelualuepäälliköt 
 

2. Lastensuojelulain 63 §:n 2 momentin mukainen yhteydenpidon rajoittamista 
koskeva päätös virassa olevat johtavat sosiaalityöntekijät, virassa olevat 
lapsiperhepalveluiden päälliköt ja virassa olevat palvelualuepäälliköt 

 



  2 (2) 

3. Lastensuojelulain 72 §:n 2 momentin mukainen erityisen huolenpidon 
järjestämistä koskeva päätös virassa olevat johtavat sosiaalityöntekijät, virassa 
olevat lapsiperhepalveluiden päälliköt ja virassa olevat palvelualuepäälliköt 

Lapsen asioista vastaava sosiaalityöntekijä valmistelee yllä mainitut asiat.  

 

Muut määräykset 

 

Tämän päätöksen mukaisten toimivaltuuksien käyttäminen edellyttää, että 
viranhaltijalla on sosiaalityöntekijän pätevyys.  

Tässä päätöksessä tarkoitetuissa asioissa toimivaltaa käyttävän viranhaltijan tulee 
olla muu kuin lastensuojelulain 13 b §:ssä tarkoitettu lapsen asioista vastaava 
sosiaalityöntekijä. Viranhaltija, joka on tehnyt 38 §:n 1 momentin mukaisen 
kiireellistä sijoitusta koskevan päätöksen, ei voi tehdä kiireellisen sijoituksen 
jatkamista koskevaa päätöstä. 

 

 

 

 

  


